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VEDRØRENDE COVID-19 VAKSINER TIL PRAKTISERENDE SPESIALISTER 

Undertegnede tar kontakt i egenskap av at jeg leder yrkesforeningen i Legeforeningen for spesialister 
utenfor sykehus, Praktiserende spesialisters landsforening. Bakgrunnen for henvendelsen er at det 
fremdeles er en stor gruppe avtalespesialister som ikke har fått tilbud om vaksine. Det samme gjelder 
for private spesialister som skal få tilbud om vaksine gjennom kommunehelsetjenesten. 

Det rammer både pasienter og avtalespesialistene/private spesialister.  

Medlemmene i denne foreningen inkluderer spesialister med og uten avtale, altså avtalespesialister 
som har driftsavtale med regionale helseforetak og private spesialister, sistnevnte også innenfor 
ordningen fritt behandlingsvalg. 

Avtalespesialistene er som kjent en del av den offentlige helsetjenesten med individuelle avtaler med 
de regionale helseforetakene. Omtrent 25% av all poliklinisk aktivitet gjennomføres i avtalepraksis. 
Innenfor flere fagområder, blant annet hudsykdommer, foregår de fleste polikliniske konsultasjonene 
der.  

Avtalespesialister har mange konsultasjoner daglig. Pasientpopulasjonen er sammensatt og 
inkluderer også pasienter med alvorlig sykdom og komorbiditet. Flere avtalespesialister har en kritisk 
funksjon i helsevesenet, både på grunn av ansvaret for et stort antall pasienter, og fordi de flere 
steder representerer den viktigste desentraliserte spesialisthelsetjenesten. 

De regionale helseforetakene har påtatt seg ansvaret for gjennomføring av vaksinasjon av 
avtalespesialister. Dette har fungert godt i flere av helseregionene, men med lokale variasjoner. I 
Helse Sør-Øst har øyeleger, ØNH-leger, kardiologer, lungeleger, gastroenterologer, gynekologer og 
barneleger fått tilbud om vaksine gjennom helseforetakene. Foreløpig er det i liten grad inkludert 
hjelpepersonell. 

Men det er fremdeles en stor gruppe avtalespesialister som ikke har fått tilbud om vaksine. Det 
samme gjelder for private spesialister som skal få tilbud om vaksine gjennom 
kommunehelsetjenesten. 

Praktiserende spesialisters landsforening er klar over at FHI har definert spesialister utenfor sykehus 
som en prioritert gruppe i vaksinasjonsprogrammet. Samtidig har det ikke vært stilt tilstrekkelig  
antall vaksiner til rådighet for spesialisthelsetjenesten. Det har medført at mange av våre 
medlemmer, som burde blitt vaksinert, fortsatt ikke er det.   
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Det bes med dette om at prioriteringen utvides til å inkludere fagområdene som gjenstår innenfor 
avtalespesialistordningen når det skal tildeles flere vaksiner til spesialisthelsetjenesten. Det bes også 
om at det presiseres overfor de regionale helseforetakene at også hjelpepersonell skal inkluderes, 
samt at private spesialister uten driftsavtale prioriteres i kommunehelsetjenesten.  

 

Takk for det gode arbeidet som dere gjør i denne pandemien, og på forhånd takk for tilbakemelding.  
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Frøydis Olafsen 
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Kopi til Helse Nord RHF, Helse Midt RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF 


